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Ja
Ja jestem czarująca żaba, żaba-playboy, żaba-epikurejczyk, żaba-

-viveur. Nikt bowiem dotąd nie zauważył, ile eleganckiego wdzięku 
kryje się [w] brzydocie ropuchy, ile zażywnej wytworności i urokliwej 
urody użycia.

Szary notatnik, „A wartime log”, wrzesień 1965 r., s. 33-34, IH.
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Jak zostałem 
pisarzem

Jak każdy młody człowiek urodzony w Polsce przedwojennej 
żywo reagowałem na bujny, niemal żywiołowy rozwój kultury owego 
czasu. Bardzo chciałem zostać dziennikarzem. Dziennikarstwo było 
zawodem, który pociągał mnie od najmłodszych lat. Wytłumaczenie 
tych skłonności jest chyba niemożliwe. Marzenia te zaostrzył typowy 
konflikt młodego człowieka z rodzicami, którzy zadawali mi pytanie: 
„Dziennikarstwo? A cóż ci to da?”. Ponieważ byłem dobrym synem 
bardzo dobrych rodziców, stanęło na tym, że będę studiował archi-
tekturę. Miałem zawsze skłonności do plastyki, sztuk pięknych, i to 
ułatwiło mi decyzję. Był to w końcu rozsądny kompromis pomiędzy 
zawodem duchowo niezależnym a praktycznością życiową. Otrzyma-
łem mizerne stypendium rządowe i pojechałem na studia architekto-
niczne do Paryża. Spędziłem rok czasu na Akademii Sztuk Pięknych, 
po czym wróciłem do kraju na wakacje. Było to lato roku 1939…

Kiedy po wojnie powróciłem do Polski z Zachodu, postanowiłem 
zrealizować swoje wcześniejsze, młodzieńcze zamiary – i postawiłem 
na swoim. Zostałem dziennikarzem, przynajmniej przez pewien czas, 
dopóki dziennikarstwo w Polsce powojennej miało sens i nie naruszało 
osobistej niezależności. Pracowałem najpierw w krakowskim „Przekro-
ju”, potem w warszawskim „Expressie Wieczornym”. Byłem w pierw-
szym zespole „Słowa Powszechnego”, wreszcie wylądowałem w „Tygo-
dniku Powszechnym”. Było to w chwili, gdy stalinizm w pełnej krasie 
wkroczył do Polski, i być dziennikarzem w prasie codziennej oznacza-
ło dać się zaszeregować światopoglądowo i politycznie. Czego ja zrobić 
nie chciałem.

To długa historia, ale niemal od dziecka byłem przeciwny wszel-
kim radykalizmom społecznym. Kiedy w wieku lat 15 czy 16 zetkną-
łem się po raz pierwszy z tymi sprawami, wrażenie to pozostawiło już 
trwałe piętno na moim całym dalszym życiu. Jest zresztą takie słynne 
powiedzenie Bismarcka: „Każdy kto miał lat 18 i nie był komunistą, 



Alfabet Tyrmanda

138

jest człowiekiem najwyraźniej pozbawionym inteligencji i uczuć; ale 
każdy kto ma lat 40 i nadal pozostaje komunistą, jest po prostu głup-
cem”. Stąd wniosek, że chyba nigdy nie byłem inteligentny, bo nigdy 
nie sympatyzowałem z tą filozofią i wcześnie wypracowałem w sobie 
jakiś odpór na „pokusy postępowości”. Od samego początku, kiedy za-
cząłem myśleć samodzielnie, miałem jednak skłonności liberalne, tak 
jak chyba większość młodych ludzi mego pokolenia.

Nie pozostało mi nic innego jak tylko zostać pisarzem. Być dzien-
nikarzem oznaczało wziąć na siebie dobrowolne jarzmo. Kiedy wyrzu-
cono mnie z „Przekroju” za „nieprawomyślność”, poszedłem najzwy-
czajniej na drugą stronę ulicy, gdzie mieściła się redakcja „Tygodnika 
Powszechnego”. Formalnie zostałem ich przedstawicielem administra-
cyjnym na Warszawę, ale oczywiście pisałem dla nich jako publicysta. 
Lecz i „Tygodnik” został niebawem zamknięty… Napisałem jedno czy 
dwa opowiadania do „Przekroju”, jak i do „Tygodnika”, miałem też 
na swoim koncie scenariusz filmowy oparty na własnym tekście. Ale 
nigdy wcześniej nie myślałem poważnie o pisarstwie ani też w tym 
kierunku świadomie nie dążyłem…

Wywiad: Nie pozostało mi nic innego...
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Jakubowska 
wanda

Wanda jest znanym reżyserem filmowym typu par excellence20 po-
litycznego, to znaczy, że sława jej wynika wcale nie z jej dokonań. 
Nakręciła ona dotąd dwa filmy; słynny Ostatni etap, który zawdzięcza 
swój świetny rozgłos tematyce obozu koncentracyjnego, a nie walorom 
artystycznym, oraz Generała zwycięstwa21 – ponury, brązowniczy beł-
kot filmowy o odczłowieczonym, ustylizowanym ze złym smakiem na 
spiżowego bohatera, generale Świerczewskim. Za obydwa filmy otrzy-
mała wysokie odznaczenia, czego nikt nie mógł zrozumieć, i stanowi 
sztandarową postać kultury komunistycznej, eksponowaną na różnych 
zjazdach, kongresach pokoju i temu podobnych imprezach, do czego 
przyczynia się chyba głównie jej wygląd – surowej, schludnej, pełnej 
charakteru, bardzo brzydkiej kobiety nowej ery. W obcowaniu towa-
rzyskim Wanda jest miła, inteligentna, wrażliwa i zna się niewątpliwie 
na filmie. „Ja jestem bardzo liberalna i jestem za kręceniem wszyst-
kiego, co nie jest szkodliwe lub wrogie. Ale to ja tak uważam, inni 
myślą inaczej...” – powiedziała mi to dziś. Są to tylko słowa, mimo 
że Wanda myśli tak naprawdę. Nie ma ona jednak własnego zdania 
i łatwo ulega wpływom, wystarczy więc zająć mocniejsze stanowisko, 
aby ją mieć za sobą. Nie jest to cenny sprzymierzeniec, ale ja traktuję 
te sprawy ankietowo. Wandę mogę od razu zaliczyć do tych, którzy 
wierzą, że w komunizmie można stworzyć prawdziwą sztukę, tylko 
że na razie jest źle, mobilizacja psychiczna jest bardziej potrzebna 
i trzeba rzec: trudno... Wiedzą oni, jak powinna owa prawdziwa sztu-
ka wyglądać i żywią nadzieję, że kiedyś nadejdzie czas jej rozkwitu. 
Oczywiście – nie pojmują tego, że tu chodzi o całkiem inne rzeczy, 
nie znają przykładu z meczem. Ironia ich przeznaczeń polega na tym, 
iż nie wiedzą, że za kilka pokoleń ich własne dzieła, które oni sami 

20 (łac.) w całym tego słowa znaczeniu

21 Chodzi o film Żołnierz zwycięstwa z 1953 roku.
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uważają za kicze, uznane zostaną za dzieła klasyczne. Filmy Jakubow-
skiej, płótna Krajewskiego i Zakrzewskiego, książki Wilczka i Brauna, 
dramaty Lutowskiego staną się sztuką wzorcową, a zarazem prawdą 
obiektywną o sztuce, mówiąc filozoficznie ściślej: prawdą społecznie 
sprawdzalną – wskutek powszechnego przygotowania psychik ludz-
kich, odizolowanych od innej, niegdyś prawdziwej sztuki i gotowych 
do przyjęcia nowego wzorca jako ideału. Stąd wniosek – nic się nie da 
zrobić. Kto myśli o jakimkolwiek ulepszaniu sztuki, niech się lepiej 
od razu weźmie na przykład do handlu. Mnie mało to obchodzi i tak 
zresztą nie wierzę w prawidłowość schematycznie przeze mnie przed-
stawionego procesu rozwojowego. Wiem, że coś tu nie będzie tak, jak 
kilku decydujących o sowieckim świecie cadyków tego chce, wyłożyłem 
to przecież w rozmowie z Kisielem. Ale Jakubowską, kiedy to zrozu-
mie, trafi szlag. Mnie, kiedy odrzucają mój pomysł komedii, nic nie 
dziwi. Jakubowska, po każdym objawie obstrukcji w jej projektach, 
co ona i jej podobni nazywają tchórzostwem, władztwem biurokracji, 
schematyzmem, wszystkoizmem, ślepotą, antypropagandową robotą, 
polityczną nadgorliwością, lewactwem etc. – gryzie się gorzko, a po 
tym cierpi na nadkwasotę żołądka czy coś takiego.

Rękopis D54, 23 stycznia, z. 3, IH.
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Jasienica 
paweł

Paweł Jasienica, wilnianin, krępy, silnie zbudowany mężczyzna 
koło czterdziestki, o miłej twarzy, jasnych poza okularami oczach 
i energicznych ruchach, ma w sobie coś wojskowego. Są to wojskowe 
upodobania i one to każą myśleć patrzącym na niego o przedwojennych 
legionowych majorach i pułkownikach; Jasienica wyglądałby najlepiej 
w mundurze krzepkiego, zawodowego oficera w średnim wieku. Mnie 
dziwi tedy fakt, że poza takimi upodobaniami kryje się w tym człowie-
ku wielkie umiłowanie historii. Jasienica jest historykiem z głębokie-
go umiłowania, zdaje się jednak, że życie nie umiejscowiło go dotąd 
nigdy zdecydowanie w kręgu tych umiłowań. Do wojny był spikerem 
wileńskiego radia. Po wojnie znalazł się w „Tygodniku Powszechnym”. 
Po czterech latach działalności był jednym z czołowych współpracow-
ników tego pisma, szeroko znanym publicystą, świetnym reporterem, 
krwistym polemistą, co zaś najistotniejsze – członkiem kierującego 
ośrodka ideowego redakcji „Tygodnika”. Rzecz oczywista – przedsta-
wiał sobą wewnętrznie typ bardzo inteligentnego, odpowiedzialnego 
katolika, jako taki występował zdecydowanie przeciw marksizmowi, 
jako taki przyjaźnił się z Kisielem, jako taki był niewybrednie zwal-
czany przez marksistów. Na psychice Jasienicy rozciągał się wyraźny 
narzut nacjonalizmu, trochę – rzekłbym – historycznego nacjonalizmu, 
był to jednak moment równie sympatyczny, jak drugorzędny, ujawnia-
jący się w pewnej zamaszystości i sarmackości odruchów.

Około roku 50 Jasienica został aresztowany i jego prawdziwe 
nazwisko – Jasienica to pseudonim – ukazało się na łamach gazet 
w jednym z owych nikczemnych procesów, w których komuniści, przy 
pomocy metod babilońskich satrapów, niszczyli i zohydzali niedaw-
ną, wojenną przeszłość Polski. Był to proces pozostałych przy życiu 
członków komendy wileńskiego AK. Po pewnym czasie Jasienica wy-
szedł z więzienia, nie wrócił jednak już do „Tygodnika”. Okazało się, 
jak potem się dowiedziałem, że zaraz po wojnie Jasienica brał udział 
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w antysowieckiej partyzantce. Ta okoliczność uniemożliwiła mu dal-
szy pobyt w „Tygodniku”, który stricte przestrzegał swojej czystości 
politycznej, mam też wrażenie, że rozumiał to przede wszystkim sam 
Jasienica. Zachodzi tedy pytanie, dlaczego został on, po takich rewela-
cjach, wypuszczony z więzienia? Wyjaśnień należy szukać tu w fakcie, 
że zaraz po uwolnieniu Jasienica rozpoczął pracę w „Dziś i Jutro”, a – 
jak wiadomo – bliskie kontakty Bolesława Piaseckiego z UB pozwalały 
na takie nieoczekiwane „zagranie” komunistów wobec najróżniejszych 
ludzi.

Powiedzmy sobie szczerze, że to, co działo się w tej fazie z Jasie-
nicą, było ucieczką spod szubienicy. Za udział w „bandach” leśnych 
komuniści karzą śmiercią, tedy akces publicystyczny Jasienicy do 
agentury Piaseckiego podyktowany był impulsem ratowania [gołego?] 
życia. Dalszy rozwój sprawy był jednak dość dziwny. Jasienica nie 
pozostał w gangu Piaseckiego, który gwarantowałby mu bardzo do-
statnie, spokojne życie w zamian za dyskontowanie jego publicystycz-
nej firmy i pisarskich zdolności. Spotkałem go kiedyś w tym okresie, 
mówił, że męczy się, że się dusi, że nienawidzi „pałkarzy” – termin 
określający politycznych gangsterów Piaseckiego. Potem znikł on 
z literacko-dziennikarskiej powierzchni życia. Z różnych źródeł do-
wiadywałem się, że klepie ciężką biedę obciążony rodziną, tym bar-
dziej jednak dziwił mnie fakt jego wolności i nietykalności po zerwa-
niu z opiekuńczym skrzydłem „PAX-u”. I oto nadeszły wyjaśnienia. 
W „Przekroju”, w „Nowej Kulturze”, a nawet w prasie codziennej za-
częły ukazywać się artykuły Jasienicy, artykuły – uwaga! – bardzo do-
bre, pisane z pasją przekonanego o słuszności sprawy, wyzbyte pustej 
deklaratywności. Inna rzecz, że tematyka ich była dość marginesowa, 
eskapistyczna, dająca pole do subtelnych wielostronności: Jasienica pi-
sał o prehistorii, o prasłowiańszczyźnie, o zacofaniu cywilizacyjnych 
zaścianków prowincjonalnych, o ciekawej, lecz odsuniętej na plan dal-
szy pracy instytutów naukowych, o hematologii i profesorze Hirszfel-
dzie. Pisał jednak z pozycji sojusznika, zastępując [!] punkt widzenia, 
jeśli nie marksistowski, to zaaprobowany przez marksistów, punkt wi-
dzenia bezpartyjnego, lecz przychylnego, bo „dobrego” Polaka. Rzecz 
jasna, że – jako znakomity publicysta – pisał dobrze. Wreszcie wy-
dał książkę o wykopaliskach prasłowiańskich, potem jeszcze tam coś, 
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na koniec napisał książkę o powstaniu styczniowym, podobno zresztą 
znakomitą, za którą pochwaliła go tak gorąco „Trybuna Ludu”. Wczo-
raj czytałem jego artykuł w „Życiu Warszawy”, w którym Jasienica 
zajmuje się problemem szkolnictwa. To już jest coś, to są zagadnienia 
newralgiczne, bardzo ważkie, o tym nie pozwala się w komunistycz-
nej prasie pisać byle komu. Jasienica formułuje w tym artykule kilka 
niezwykle cennych oskarżeń, zadziwiających swą otwartością. Okazuje 
się, że już mu to wolno, pisze bowiem niedwuznacznie z marksistow-
skich pozycji.

Oto rzeczy dziwne. Dlaczego? Trudno jest to ująć w skrócie, dla-
czego, są to złożone kwestie przeobrażeń. Nie ulega wątpliwości, że Ja-
sienica przeżył przełom, że uwierzył w słuszność komunizmu. Szcze-
rze i głęboko poznał nową prawdę. Prawdziwy pisarz nigdy nie napisze 
dobrze i wartościowo, o ile nie ma w sobie pełnego wewnętrznego po-
parcia dla tego, co pisze, o ile nie wierzy w to, co pisze. Można mieć 
wątpliwości poznawcze, nie można się wahać moralnie. Słuszność ko-
munizmu – oto co musiało być dla Jasienicy najważniejsze, gdyż jest 
on człowiekiem prostolinijnym, wyraziście obrysowanym moralnie, 
głodnym racji niedwuznacznych, jak większość ludzi silnych i żyją-
cych uczuciami dużych kalibrów. Inna rzecz, że taki profil skłania się 
chętnie ku pewnym kultom. Kiedyś rozmawiałem z Jasienicą o jego 
nowej postawie i z rozmowy tej wynikało pewne zafascynowanie Ja-
sienicy siłą komunizmu. Jakby pomiędzy siłą a słusznością moralną 
można było postawić znak równania, jakby siła była wyłącznie konse-
kwencją moralnej słuszności. Marzeniem Jasienicy zdawał się być sy-
logizm – komuniści są silni, siła płynie z moralnej słuszności, a więc 
komunizm jest moralnie słuszny. Nie odpowiada mi takie rozumowa-
nie, ale – chacun à son goût22. Tu właśnie zaczynają się najbardziej istot-
ne sprawy upodobań.

Jedno nie ulega wątpliwości – a mianowicie szczerość i uczciwość 
przełomu Jasienicy, mimo kompromitujących warunków i okoliczno-
ści. I w tym tkwi coś niezwykle mnie niepokojącego. Uważam Jasieni-
cę za człowieka mądrego, poważnego, wykształconego i inteligentnego. 
Myślę, że potrafiłby zdobyć się na heroizm, gdyby uznał go za rację 

22 (fr.) o gustach się nie dyskutuje
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etyczną, płynącą z nienaruszalności światopoglądu. Ostatecznie –  
mimo że komuniści skrzętnie to ukrywają i natrętnie afiszują liczne 
wypadki załamań i słabości – mnóstwo jest wypadków heroizmu, bo-
haterstwa, odporności, wierności sobie i ideałom w niezliczonych ka-
zamatach komunistycznych więzień i gabinetów śledczych. Ale Jasie-
nica coś pojął, coś zrozumiał, coś znalazł, czegoś się dopatrzył w tym 
wszystkim, nawet mimo ohydy łamania ludzkich dusz, którą sam 
przeżył. Coś odkrył i przetworzył w sobie, czego ja odkryć nie mogę. 
Jakże mnie ciekawi i pasjonuje, co to jest? Jakże ważny jest dla mnie 
człowiek nazwiskiem Jasienica, jego mózg i jego serce! Stanowi on dla 
mnie to, co ja stanowię dla Koźniewskiego – mianowicie błąd w ra-
chunku. To coś, co się nie zgadza w całożyciowym obliczeniu, w bi-
lansie świata. Oznacza on, że uczciwy i mądry człowiek może przyjąć 
komunizm i działać dlań w pełnym poczuciu słuszności, przydatności 
i mądrości swego działania. A ja?...

Problem Jasienicy potrafię sobie wyjaśnić tylko problemem 
Brechta. Jest taki pisarz niemiecki, Bertold Brecht, autor Opery za 
trzy grosze, Mutter Courage i wielu innych utworów dramatycznych 
i poetyckich. Moim zdaniem jest to największy niemiecki pisarz-ko-
munista, obdarzony prawdziwą genialnością wielkiego poety, kto wie, 
czy nie największy z żyjących i przyznających się do komunizmu lu-
dzi pióra. Czytałem niegdyś jego krótki wiersz Pochwała komunizmu. 
Jeśli mógłbym wymienić utwór, który za pomocą siły skojarzeń, nie 
uciekając się do perswazji uczuciowej, postawił mnie kiedykolwiek oko 
w oko z nieuniknioną akceptacją komunizmu – to był to tylko ten 
niewielki poemacik Bertolda Brechta. Jego moc leżała w refleksji, czyli 
w tym, przed czym czuję się – zdałoby się – najbardziej immunizo-
wany, albowiem motywacja uczuciowa marksizmu docierała do mnie 
wielokrotnie, ale zawsze musiała ustąpić oczyszczającej pracy rozumu. 
A Brecht osiągnął – i to przy pomocy poezji – to, że niemal mnie 
przekonał. Otóż Brecht należy do twórców niezbyt dobrze widzianych 
przez komunistycznych władców. Żyje i tworzy na marginesie, zarzu-
ca mu się zdawkowo skłonności ku ekspresjonizmowi i formalizmowi. 
Wydaje mi się, że istnieje jakieś iunctim23 pomiędzy faktem niełaski, 

23 (łac.) łączność, wspólna część. Tu: związek.
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w jakiej żyje Brecht, a moją reakcją na jego wiersz. Jasienica drgnął 
wobec kogoś lub czegoś takiego „jak trzeba”’ i dlatego przejrzał właści-
wie. Mnie nie pozostaje nic, tak jak nic nie wskazuje na to, aby dobry, 
uczciwy i prawdziwy – moim zdaniem – komunista Bertold Brecht 
zajął kiedykolwiek miejsce Erenburgów, Fadiejewów i Kruczkowskich.

Rękopis D54, 26 lutego, z. 5, IH.
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Jazz
Trudno jest dokładnie określić czas, a tym bardziej datę pierw-

szego zetknięcia się z jazzem – muzyką, która już w dobie mego dzie-
ciństwa nasyciła swą charakterystyką ogromne połacie muzyki roz-
rywkowej. Polskie Radio późnych lat 20. nieustająco nadawało drobne 
i mało znaczące programy muzyczne, w których synkopa, rytm, a na-
wet improwizacja docierały do wrażliwych świadomości poprzez pro-
dukcje komercjalnych zespołów tanecznych, poprzez nagrania z trze-
ciej czy czwartej ręki modnych melodii, oryginalnie nagranych przez 
wybitnych muzyków.

W latach 1933-39 pływalnia Legii w Warszawie była jak gdyby 
odpowiednikiem Studia 54 z dzisiejszego Nowego Jorku – cały ów-
czesny młody i postępowy jet set24 wyżywał tamże swe ekstrawagancje 
w lecie. Ludzie mego pokolenia unikali wakacji, byleby spędzić lato 
na Legii. Jako bardzo młody chłopiec pamiętam, że rezydowała tam 
zawsze grupka starszych nieco, być może już studentów, którzy starali 
się śpiewać czy gwizdać, czy nucić melodie podłapywane na niemiec-
kich lub czeskich stacjach radiowych. Byli to ludzie, którzy już umieli 
rozróżnić pomiędzy Armstrongiem i Jackiem Hyltonem. Whitema-
nem i Ellingtonem. Oni wiedzieli wszystko – mieli już wtedy książki 
Hugues’a Panassiégo czy Roberta Goffina z Belgii. Do dziś pamiętam 
nazwiska dwóch facetów: Lutek Figowe i Artur Lilienfeld. Lilienfeld 
zginął gdzieś w Oświęcimiu. Obaj zasługują na rangę pionierów, któ-
rzy kształtowali moje jazzowe instynkty i poznania. Mówię tu o nich, 
by wyrwać ich kompletnemu zapomnieniu. Pan powinien sobie te na-
zwiska zanotować, bo tacy ludzie nie powinni ginąć, a ja jestem chyba 
ostatni, który ich pamięta.

Do czasu swego wyjazdu z Polski w 1966 roku otwierałem 
wszystkie Jazz Jamborees. Co roku wychodziłem na estradę w Filhar-
monii i otwierałem festiwal. To była tradycja. Był taki facet nazwi-
skiem Borkowski. To on przyszedł do mnie z tą ideą. Ja, jak mi się 

24 (ang.) śmietanka towarzyska, elita
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wydawało, wymyśliłem nazwę „Jazz Jamboree” i Borkowski lojalnie 
od samego początku do końca powierzał mi otwieranie kolejnych fe-
stiwali. Niedawno w „Jazz Forum” była ta ładna polemika, gdzie ja 
stwierdziłem, że to ja wymyśliłem nazwę „Jazz Jamboree”, a wasz ko-
respondent z Anglii twierdził, że nie mogłem tego zrobić, bo jakaś im-
preza pod tą samą nazwą odbyła się w Londynie jeszcze przed wojną. 
On miał niewątpliwie rację. Ale w owym czasie była to koincydencja 
myśli. Może ja kiedyś jako młody chłopiec słyszałem tę nazwę „Jazz 
Jamboree”, ale wydawało mi się, że to ja połączyłem te dwa słowa.

Jazz to jest dla mnie przede wszystkim umiłowanie, które było 
we mnie od samego początku, kiedy byłem bardzo młodym chłopcem. 
Jazz to był wybór, to była jakaś konieczność. To istniało i określi-
ło moją sylwetkę jako pisarza i określiło mnie kulturowo w każdym 
względzie. I to jest także jakaś tradycja mego dzieciństwa. Ona nigdy 
nie wybyła, pozostała na zawsze.

To prawda, że w pewnym okresie czasu moja postawa polityczna 
w jakiś sposób łączyła się czy, powiedzmy, korelowała z jazzem. Jazz 
był wówczas niewątpliwie jakimś aktem odwagi czy, powiedzmy, bro-
nią w tej walce, którą toczyłem. I nie ma wątpliwości, że ja taką, a nie 
inną wagę do jazzu przywiązywałem, ale później sprawy potoczyły się 
w sposób bardzo różnoraki.

W latach 1938-39 studiowałem architekturę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Paryżu. Poznałem tam w moim akademiku młodego stu-
denta medycyny nazwiskiem Michel Le Goäer, Francuza w moim 
wieku, który stał się moim mentorem i przewodnikiem po jazzowym 
wszechświecie. Michel był metodycznie i wyczerpująco obznajomiony 
z jazzem. Jako syn zamożnych rodziców (jego ojciec był francuskim 
dyplomatą w Chinach) zbierał kosztowne płyty, dał mi do przeczy-
tania Le Jazz Hot, książkę Hugues’a Panassiégo, kupował najnowsze 
nagrania Sidneya Becheta, wprowadził mnie na specjalne sesje Hot 
Club de France. Tam po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, co to jest 
jam session – olśniewające przeżycie, zwłaszcza gdy wśród wykonawców 
byli Coleman Hawkins, Django Reinhardt, Stephane Grappelli, Bill 
Coleman. Gdy Ellington miał swój sławny koncert w Palais Chaillot 
w 1939 roku, zaś ja nie mogłem sobie pozwolić na bilet, Michel kupił 



Na jednej z jazzowych imprez w latach 50.
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mi wejściówkę! I tak usłyszałem i ujrzałem in person25 cały Ellingto-
nowski lineup26, który po dziś dzień uchodzi za najlepszy w historii 
tego zespołu.

Okres wojny zawiera mnóstwo małych titbits27, nie ma na to dość 
czasu, by je wymienić skrupulatnie, zaś to, co po wojnie jest już na 
ogół znane...

Wywiad: Jazz był aktem odwagi. Z Leopoldem Tyrmandem  
rozmawia Paweł Brodowski, „Jazz Forum” 1985, nr 3.

*

Trudno uchwytne i wykraczają daleko poza ramy i ambicje niniej-
szej pracy. Pozostaje badanie rzeczy nader ulotnych, częstokroć mgła-
wych i zatartych, wyczuwalnych raczej intuicyjnie i wrażeniowo niż 
dostępnych analizie, pozostaje posługiwanie się nieprecyzyjnymi analo-
giami i porównaniami, sondowanie nastrojów i klimatów. Są to, rzecz 
jasna, zawodne elementy rozumowania i dowodu; dokonywane przy ich 
pomocy pomiary muszą być przyjmowane z poprawką na niezwykłość 
przedmiotu, który nie mieści się ani w próbówkach, ani statystykach. 

Fenomen jazzu jako zjawiska artystycznego, ukształtowanego 
i rozwiniętego na przestrzeni ostatniego półwiecza, zadziwia swoim 
uniwersalizmem. Badacze tego fenomenu od dawna zastanawiają się 
nad tym, gdzie leży przyczyna zdumiewającej powszechności jego 
wszechświatowej kariery. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jazz w swej 
archaicznej i klasycznej postaci – a więc jako muzyka afroamerykań-
ska, a potem jako muzyka nowoorleańska – był muzycznym folklo-
rem. Jako taki nie różni się w swych założeniach rodzajowych od in-
nych folklorów, a raczej od analogicznych elementów owych folklorów, 
a więc: od ludowej pieśni włoskiej i hiszpańskiej, od rosyjskiej cho-
reografii chłopskiej, od polskiej góralskiej muzyki instrumentalnej. 

25 (ang.) osobiście

26 (ang.) skład

27 (ang.) smakołyków
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Mało – przejawia wręcz znaczne podobieństwa do innych folklorów 
w tradycjonalistycznym pojmowaniu roli muzyki, w sposobie posługi-
wania się instrumentem i głosem ludzkim. Zachodzi więc pytanie: dla-
czego żaden z wymienionych folklorów ani żaden spośród innych rów-
nie wartościowych i atrakcyjnych w swych artystycznych przejawach 
nie dokonał tak wszechświatowej kariery jak jazz? Dlaczego kariera ta 
stała się udziałem muzycznej emanacji folkloru młodego, wywodzące-
go się z terytorium peryferyjnego w stosunku do centrów kulturowych 
mód i stylów, dość prowincjonalnego w czasie swego rozkwitu wobec 
folklorów starszych, bogatszych, od dawna znanych i cenionych? 

[...]
Jazz to nie tylko muzyka – jest to prawda częstokroć kłopotli-

wa, ustalenie jej stanowi zwycięstwo nieraz pyrrusowe w walce z tymi, 
którzy negują rangę artystyczną jazzu. W oczach niektórych nie wy-
trzymuje krytyki owa powszechność gustów, zwłaszcza w młodym po-
koleniu, czyniąca z jazzu „muzyczny tlen codziennego obcowania ze 
sztuką”. Ta powszechność upodobań niewygodna jest dla wrogów jaz-
zu i dlatego skłonni są odsądzać ją od czci i wiary; uniwersalność sta-
je się w ich oczach synonimem taniości, stanowi pejoratywną cechę 
zjawiska. Oczy wrogów zasnute są przeważnie bielmem zawistnej, drę-
czącej wzgardy: coś, czego nie rozumieją ani nie odczuwają, wywołu-
je w nich nienawiść i żądzę niszczenia. Stąd krok do formułowania są-
dów, które są wyrazem zarówno pogardy, jak i bezsiły, a im bardziej są 
bezsilne, tym bardziej nasycają się jadem pseudointelektualnych wyro-
ków, orzeczeń i fałszywych wyjaśnień. To, co młody chłopiec czy mło-
da dziewczyna z bezbłędną trafnością emocjonalnego zrozumienia –  
owego inteletto d’amore28, o którym tak słusznie pisał Parandowski – przyj-
mują jako swoją muzykę, muzykę generacji połowy wieku, muzykę naj-
doskonalej wyrażającą uczucia i nastroje pokolenia, to bywa najczęściej 
interpretowane przez przeciwników jazzu jako argument przeciw niemu.

U brzegów jazzu, Warszawa 2014.

28 Aluzja do Pieśni XIX Życia nowego Dantego: Donne ch’avete intelletto d’amore 
(dosł. Kobiety mają inteligencję miłości). W tłumaczeniu Edwarda Porębowicza fragment 
ten brzmi: „Niewiasty, które miłość pojmujecie, / Niechaj o pani mej z wami pogwarzę”. 
Zob.: E. Porębowicz, Dante, Warszawa 1922, s. 44.


